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§ 1. NAVNET. Navnet på klassens organisasjon skal være IOD- Komiteen for Norge, 
heretter kalt IOD-klubben. Internasjonal klasseklubb heter ”International One Design World 
Class Association”, forkortet WCA. 

 
§2. FORMÅL. Organisasjonens formål skal være å arbeide for regattaseiling, bevaring  
 og bruk, samt opprettholde båten som en ”One Design” klasse. (entype klassebåt) 
 
§3. MEDLEMSKAP.  Medlemskap er åpent for alle eiere, samt den som leier en IOD-båt. 

Støttemedlemskap er åpent for alle interesserte. 
 Til styret kan velges støttemedlemmer som da har stemmerett i sitt verv. 

Leieavtale og nye eierforhold skal forelegges styret for godkjenning før 30/5 for å være gyldig 
inneværende sesong. Også senere inngått avtale kan godkjennes av styret for spesielle grunner. 

 
§4. STYRENDE ORGANER. 

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet velger hvert år et styre bestående av 
3-5 medlemmer; leder, nestleder, kasserer, styremedlem og sekretær. I tillegg velges teknisk 
komite, klassens seilmåler, en revisor og ny valgkomite. Mellom hvert årsmøte skal styret 
handle og ta avgjørelser i henhold til årsmøtets vedtak.  
Innkallingen til årsmøtet skal gjøres med 3 – tre - ukers varsel. Innkomne saker som skal 
behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2-to- uker før årsmøtet.  
Sakskart for årsmøtet:  
Godkjenning av årsmøteinnkallingen og kontroll av stemmeberettigede.  
Valg av dirigent og referent.  Årsberetning, Regnskap, Medlemsavgift, Innkomne saker, Valg. 

  
§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
  Et spesielt møte kan kreves av organisasjonens leder eller et flertall i styret. Krav om innkalling 

til spesielt møte kan også kreves av medlemmer som representerer 5 -fem- IOD-båter. 
Varsel om spesielt møte sendes alle medlemmer med 2 -to- ukers varsel. 
Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som innkallingen omtaler. 

 
§6.      REGELENDRINGER.  En vedtekt eller en klasseregel kan bare endres på et årsmøte eller et
 ekstraordsnært årsmøte der regelendringen er beskrevet i innkallingen  
 
§7. STEMMEGIVING. I alle saker til avstemming har hver båt en stemme.  

Vedtekter og klasseregler kan bare forandres med 2/3 flertall.  
Alle andre saker avgjøres med simpelt flertall.  
En båteier/leietaker kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt.  

 
§8. DRIFT. Organisasjonens drift skal være basert på medlemskontingent som skal dekke  

løpende utgifter. Årsmøtet vedtar kommende års medlemsavgift. 
 

§9. MEDLEMSKONTINGENT. Medlemskontingent betales som vedtatt på siste årsmøte. 
Medlemskontingent skal være innbetalt senest 30/5. 

 
§10. REKLAME. Reklamekategori C gjelder, med sterk anbefaling omkring anvendelsen. 

Se klassens hjemmeside http://www.iodwca.org/ 
 
§11. FLÅTER.      Internasjonalt er det to anerkjente flåter i Norge, Indre- og Ytre Oslofjord. 

Inntil den enkelte flåte velger å opprette egen administrasjon vil IOD-klubben representere 
begge flåter. 



 
§12. INTENSJONER. 

Intensjoner og grunnleggende prinsipper for disse reglene finnes i kommentarene datert 1997. 
 Den Norske klassens regler kan ikke prinsipielt bryte med de internasjonale klassereglene.  
 
  


